CfP Natur
Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer Natur som skal gis ut
som nummer 2 i 2022. Fristen for å sende inn abstract (sammendrag) for aktuelle
bidrag er 1. juni 2021.
Spørsmål om natur har de siste årene blitt (re)aktualisert i både nasjonale og
internasjonale samfunnsdebatter og forskningsfelt. Som et begrep som beskriver
kulturelle og materielle virkeligheter, er den teoretiske og empiriske interessen for
«natur» i så måte i hjertet av det vi kan kalle en pågående (tilbake)vending mot
naturen. Her ligger det også et økt fokus på det mer-enn-menneskelige, på
avhumanisering og på komplekse relasjoner og forbindelser til “natur”. På samme tid
pågår voldsomme politiske og etiske kamper om adgang til natur og forvaltning av
naturresurser i kontekster formet av kolonialisme, kapitalisme og forskjellige former
for politisk populisme.
I dette temanummeret ønsker vi å rette søkelyset mot natur som et vitenskapelig,
politisk, kulturelt og etisk begrep i feministisk teori og kjønnsforskning. Hva er
natur? Hvilken rolle spiller begreper om og forståelser av natur i vår tids
samfunnsdebatter og forskning? Hvordan, og med hvilke effekter, mobiliseres
«natur» i nasjonalistiske dagordener, i kamper for sosial rettferdighet og økonomisk
omfordeling, og i oppbygningen av bærekraftige leveformer? Kan vi snakke om “nye”
naturer, og i så fall med hvilke omkostninger? På hvilke måter kan kritiske innganger
til forståelser av natur og naturlighet utfordre etablerte paradigmer, hierarkier og
forskningstradisjoner, også innad i kjønnsforskningsfeltet?
Temanummeret tar utgangspunkt i en forståelse av at dominerende definisjoner av
“natur” ofte har en problematisk historie som en del av den Vestlige vitenskapens
kjønnede, koloniserende og kategoriserende regimer. Vi ønsker særlig bidrag som er
forankret i fagfelt hvor denne kritikk formuleres i dialog med eksempelvis
feministisk teori, skeiv teori, trans teori, nymaterialistisk teori, (feministisk)
posthumanisme, urfolksteori, humanimal teori, miljøhumaniora, kritiske
rasestudier, feministisk marxisme og/eller dekolonial tenkning.
Relevante innganger kan være, men er ikke begrenset til
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Natur som utfordrende og utfordret begrep
Natur og naturlighet
“Nye” naturer?
Natur i det Antropocene, Plantationocene og/eller Chthulucene
Naturkultur
Natur, affekt, nasjon
Natur og kritikker av typologi og binaritet
Kjønnede, klassebetingede og rasialiserte representasjoner av natur
Natur og politiske bevegelser
Natur og økofeminisme

Temanummeret vil bli publisert som nummer 2 i 2022. Send et sammendrag på 250
ord til redaktørene Ingvil Hellstrand og Lene Myong innen 1. juni 2021. Har du en idé
eller et forslag du vil diskutere, ta gjerne kontakt i forkant av fristen.
På bakgrunn av innsendte bidrag vil redaktørene invitere noen av forfatterne til å
sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 1. november 2021. Innsendt artikkel
vil gjennomgå ordinær fagfellevurdering.

